
  

 

 

 
  

Anexa la Dispoziția primarului nr.87/15.05.2017 

 
  REGULAMENTUL 
 
Festivalului concurs euroregional al jocului popular ,,HORA”, pentru grupurile mixte de 

dansatori, formațiilor de fete și formațiilor de băieți, ediția a IV-a, 25 iunie 2017 
 
 
 
      Festivalul are ca obiectiv principal valorificarea jocurilor tradiționale autohtone, 
încurajarea și participarea tinerei generații la manifestările folclorice din acest spațiu 
euroregional precum și promovarea unor relații reciproce de prietenie și conviețuire 
frățească. 
        Menirea festivalului este de a proteja și conserva dansul autentic, marcă a propriei 
identități etno-culturale. 
        Manifestarea se va desfășura în data de 25 iunie 2017(duminica), în comuna 
Dudeștii Noi, județul Timiș, după următorul program: 
 

- Ora15, sosirea formațiilor la Școala Gimnazială din localitate (  calea 
Sânanadreiului nr.5) 

- Ora 15³º, parada portului popular( fiecare formație participantă să se 
identifice printr-o pancartă, steag, cu numele formației ). 

- Ora 16-18, desfășurarea concursului. 
- Ora 18-18³º, deliberarea juriului și susținerea Galei Festivalului. 
- Ora 18³º-19 ,decernarea premiilor. 
- Ora 19-20, servirea cinei festive. 

 
Condiții de participare:În concurs pot participa: 
                           -grupuri mixte de dansatori(maximum 6 perechi) 
                           -formații de fete (maxim 12 interprete) 

           -formații de băieți(maxim 12 interpreți) 
          - timpul maxim  de prezentare scenică 7´ Acompaniamentul  
muzical poate fi: 
           - live, cu maximum 4 instrumentiști 
          - sistem electronic. 
Fiecare formație va fi însoțită de către un coregraf și un conducător de 
grup. 
 

 Începând cu ediția din acest an, formația care a obținut ,,Marele premiu” în ediția 
precedentă nu mai poate concura.Aceasta are calitatea de invitat special, susținând 
două montări coregrafice în spectacolul de Gală.  
  
NOTĂ: În formații nu se acceptă tineri sub 14 ani.! 



  

 

 

 
Repertoriul și juriul: 

- fiecare formație este obligată să prezinte în concurs folclorul coregrafic  și 
costumația adecvată zonei pe care o reprezintă. 

- juriul festivalului este format din 5 specialiști consacrați, 
- în cadrul festivalului pot participa atât formații românești cât și ale 

minorităților din spațiul euroregiunii D.K.M.T. 
- directorul festivalului este prof. CIPU Ciprian-Laurențiu-Ioan, maestru 

coregraf, care este și președintele juriului. 
Animați de dorința ca acest festival să aibă și caracter stimulativ , precum și impact 
cultural-turistic, se instituie următoarele trofee și stimulente bănești: 
- Marele premiu :                   -1.300 lei 
- Trofeul ,,Ionel Marcu”:        -1.000 lei 
- Trofeul ,, Petru Pilu”:         - 1.000 lei 
- Trofeul ,, Emilian Dumitru”:-1.000 lei 
-  Premiul special :                      900 lei 
  
       Începând cu această ediție, organizatorii își rezervă dreptul de a emite  diplome de 
participare precum și diplome de excelență unor formații sau personalități  și chiar 
interpreți care au contribuit de-a lungul anilor la promovarea,valorificarea și conservarea 
dansului popular românesc și al naționalităților conlocuitoare. 
      Premiile se vor acorda în urma concursului, se vor achita conform procesului verbal 
al juriului și a legislației în vigoare. 
     De asemenea, în funcție de nivelul competitiv și al aportului în cadrul concursului și a 
galei festivalului, din cadrul formațiilor proprii și a formațiilor invitate , organizatorii, la 
propunerea juriului, se mai pot acorda premii speciale sau mențiuni. 
 
   Diverse: 
Pentru formațiile participante se asigură condiții optime de desfășurare și prezentare, 
precum și o masă pentru participanți si invitați. Transportul trebuie să fie asigurat de 
către formațiile participante. 
Fiecare formație va aduce următoarele documente parafate și semnate: 
 -pontajul de masă cu membrii formației și însoțitori conf.modelului anexat sau 
descărcat de pe site-ul ccajt. 
 
Premiile care se acordă vor fi achitate de asemenea pe bază de tabel nominal care va 
cuprinde datele personale ale fiecărui participant, suma ce i se cuvine, semnătura. 
 
  NOTĂ: suma acordată se va împărți în mod egal fiecărui membru al formației. 
 
Confirmarea de participare  însoțită de un tabel cu participanții se va trimite pe adresa 
Primăriei comunei Dudeștii Noi , termen 9 iunie 2017. 
Email: primariadudestiinoi@yahoo.com. 
Tel:0256/378020.0256/378294,   
Persoane de contact: 
0732790990,referent cultural Daniela Butariu. 

mailto:primariadudestiinoi@yahoo.com
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0735217771, specialist relații publice Daniela Petruț. 
 
       Precizăm că în concurs vor participa maxim 10 formații , selectate în ordinea 
confirmării . 
        
Organizatori : 
Primăria și Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi. 
 
Cofinanțator: 
Consiliul Județean Timiș prin Centrul de Cultură și Artă Timiș. 
 
Parteneri media: 
Radio Timișoara , TVR Timișoara, ziarul local Dudeșteanul 
 
 
Dorim tuturor formațiilor participante succes! 
 
 
Bibliotecar,Referent cultural 
Butariu Daniela 
 
 
 
 
Primar,                                          Director festival, 
NICA Alin-Adrian         prof. Ciprian-Laurențiu-Ioan CIPU 
 
  


